PK NO :97.830

 3شت دَلی  2+شت آگرا  2+شت جیپًر (يیصٌ زمعتبن )
HOTEL

& MEAL

DBL

*5

5.690.000

RATING

COUNTRY INN SUITES
CLARK SHIRAZ
ROYAL ORCHID

B.B

CLARK SHIRAZ
ROYAL ORCHID

B.B

RADISSON BLU
RADISSON BLU
CROWN PLAZA
LEELA AMBIENCE
COURTYARD MARRIOTT

*5
B.B

5*TOP

CROWN PLAZA

BB

5.990.000

6.490.000

6.590.000

7.290.000
7.890.000

8.790.000

8.990.000

W.B

N.B

3.890.000
4.090.000

4.190.000

2.490.000

RADISSON BLU

*5

SGL

CHD 6-12

CHD 2-6

4.190.000

ورخ ثلیط ثر مجىبی پبییه تریه کالض پريازی محبظجٍ گردیذٌ اظت لطفب ثب کبوتر مرثًطٍ َمبَىگ فرمبئیذ.
مذارک الزم

2قطعٍ عکط تمبم رخ زمیىٍ ظفیذ روگی  5*5جذیذ  -اصل پبظپًرت ثب حذاقل  7مبٌ اعتجبر -کپی شىبظىبمٍ -مشخصبت کبمل فردی( آدرض  ،تلفه مىسل ي محل)
ثلیط رفت ي ثرگشت ًَاپیمبیی مبَبن  7 ،شت اقبمت ثب صجحبوٍ  ،يیسای تًریعتی  ،راَىمبی فبرظی زثبن  ،تراوعفر فريدگبَی ي ثیه شُری
ثیمٍ معبفرتی،گشت شُری ثب وُبرطجق ثروبمٍ تًر ي مرکس خریذ
دَلی  :ثبزدیذ از ثىبی یبدثًد گبوذی  ،ظبختمبن پبرلمبن  ،مىبر قطت  ،دريازٌ ٌ وذ  ،کبخ ریبظت جمًُری  ،مرکس خریذ در دَلی

خذمبت آشاوط

آگرا  :ثبزدیذ از تبج محل  ،قلعٍ قرمس در آگرا
جیپًر  :ثبزدیذ از قلعٍ آمر  ،کبخ ثبدَب ( ًَا محل )  ،کبخ شُر  ،جبوتبر مبوتبر  ،مرکس خریذ در جیپًر
 .راَىمبی تًر جُت اظتفبدٌ از گشت َبی اختیبری ي یب ثروبمٍ َبی دیگر در يقت َبی آزاد شمب را راَىمبیی خًاَذ کرد*
 .امکبن تغییر در ثروبمٍ گشتُبی رایگبن ثٍ دالیل پیش ثیىی وشذٌ يجًد خًاَذ داشت کٍ َرگًوٍ تغییر در ثروبمٍ ي ثبزیذَب ازظًی راَىمب ثٍ کلیٍ اعضبی گريٌ اعالم خًاَذ شذ*
 .امکبن جبثجبیی در ترتیت شجُبی اقبمت در َر شٍر يجًد دارد*
پرداخت  %50علی الحعبة در َىگبم رزياظیًن ضريریعت .در غیر ایىصًرت درخًاظت تبییذ وخًاَذ شذ -

آشاوط امیذان پرياز معئًلیتی در قجبل کىترل پبظپًرت ي َر وًع ممىًعیت خريج از کشًر معبفر را وخًاَذ داشت

تًضیحبت

ورخ کًدک زیر  2ظبل790.000تًمبن میجبشذ
پرداخت کلیٍ يريدیٍ َب ثعُذٌ معبفر میجبشذ
پرياز ي َتل ثٍ صًرت چبرتر ي غیرقبثل اظترداد می ثبشذ
در صًرت درخًاظت يیسای الکتريویک ( ثذين اوگشت وکبری ) مجلغ  500.000تًمبن ثبزای َر وفر ثٍ پکیج اضبفٍ می گردد

